
Με ποιανού το μέρος είστε; 

Συνάδελφοι 

Οι στιγμές που ζούμε είναι αποφασιστικής σημασίας. 

Δεν πρόκειται απλά για μια μείωση του μισθού μας, 

έστω και δραματική. Πρόκειται για τον εξανδραποδισμό 

μας ως ανθρώπων και εκπαιδευτικών. 

Το υπουργείο Παιδείας, η κυβέρνηση, το ξένο και 

ντόπιο κεφάλαιο μας ζητούν να περάσουμε οι ίδιοι τη 

θηλιά στο λαιμό μας, μας ζητούν να βάψουμε με το 

αίμα των συναδέλφων μας τα χέρια μας. 

Ολοι, στη συντριπτική μας πλειοψηφία, καταλάβαμε 

καλά το ρόλο της «αξιολόγησης» και του προπομπού 

της, της «αυτοαξιολόγησης». Είναι η κατηγοριοποίηση 

των σχολείων μας, η κατηγοριοποίηση των 

εκπαιδευτικών, η κατηγοριοποίηση των μαθητών μας, η 

επιβολή νέων ταξικών φραγμών (η θεσμοθέτηση νέων 

«αντικειμενικών κριτηρίων», ώστε να μετριέται η 

«απόδοση» των μαθητών, που με τη σειρά της αποτελεί 

κριτήριο για τη δική μας αξιολόγηση), η νομιμοποίηση 

στα μάτια της λεγόμενης «κοινής γνώμης» της 

μισθολογικής και βαθμολογικής μας καθήλωσης και 

ιδιαίτερα των απολύσεων. 

Το ίδιο το αστικό Σύνταγμα, στο οποίο ομνύουν 

υποκριτικά οι Ηρακλείς του, έγινε κουρελόχαρτο για να 

ανοίξει ο δρόμος των μαζικών απολύσεων και στο 



δημόσιο. Οι χιλιάδες απολύσεις εν μια νυκτί (ΕΡΤ, 

Τεχνικοεπαγγελματική Εκπαίδευση, διοικητικοί 

υπάλληλοι ΑΕΙ, σχολικοί φύλακες, κ.λπ), ο αιφνίδιος 

θάνατος χιλιάδων θέσεων εργασίας, με κατάργηση 

ειδικοτήτων, τομέων, οργανισμών, το γαϊτανάκι των 

συγχωνεύσεων-καταργήσεων σχολικών μονάδων και 

τμημάτων, κ.α., κουρέλιασαν το ίδιο το «χαρτί» της 

αξιολόγησης, που παίζει η κυβέρνηση. 

Δεν έχουμε καμιά αυταπάτη. Η αξιολόγηση θα είναι η 

δική μας καρμανιόλα. Η σύνδεσή της με 

προκαθορισμένες ποσοστώσεις απλά αποκαλύπτει την 

πρόνοια των αφεντικών μήπως και ξεφύγει σε κάποιο 

βαθμό η υπόθεση από τη συγκεκριμένη κατεύθυνση 

που θέλουν να της δώσουν. Σκοπό έχει το αλυσόδεμα 

όλης της ιεραρχικής πυραμίδας σ’ αυτό το σκοπό. 

Εμείς, από την πρώτη στιγμή τονίσαμε, ότι η 

αξιολόγηση, σε κάθε περίπτωση στον καπιταλισμό, θα 

έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αφού το σχολείο, 

μηχανισμός του οποίου είναι, έχει καθορισμένο ρόλο, 

το ρόλο της επιβολής της κυρίαρχης ιδεολογίας και της 

αναπαραγωγής των εκμεταλλευτικών σχέσεων της 

παραγωγής. 

Την άποψη αυτή δεν την έχουν όλοι σήμερα. Υπάρχουν 

αυταπάτες. Ακόμη, όμως κι έτσι, η συντριπτική 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αντιλήφθηκε το σκοπό 

της αξιολόγησης που προωθεί αυτή τη στιγμή το 



υπουργείο Παιδείας. Γι’ αυτό και αντιστάθηκε (όπως 

αντιστάθηκε), υπογράφοντας μαζικά το κείμενο της 

ΔΟΕ, ακυρώνοντας τα σεμινάρια των διευθυντών, όπου 

έγιναν απόπειρες να πραγματοποιηθούν. Αυτή η 

αντίσταση ήταν που υποχρέωσε το υπουργείο Παιδείας 

να πιάσει το βούρδουλα και με τα γνωστά 

«εντέλλεσθε» να υποχρεώσει τους διευθυντές να 

ορίσουν τις ομάδες εργασίας. 

Παρά την τρομοκρατία υπήρξαν παραιτήσεις 

διευθυντών με δημόσια πολιτική τοποθέτηση 

αντίθεσης, ακόμα και δημόσια εκφρασμένη θέση 

αντίθεσης πάνω από 50 σχολικών συμβούλων. Το 

γεγονός αυτό, ασφαλώς, είναι χαστούκι για το 

υπουργείο και την κυβέρνηση. 

Συνάδελφε, μην κλωτσήσεις τώρα «την καρδάρα με το 

γάλα» που συσπειρωμένος, μαζικά έως τώρα μάζεψες. 

Γιατί από το Σεπτέμβρη  «θα βαρέσουν τα όργανα» στη 

διαπασών και τότε για σένα θα είναι αργά. 

Δώσε μάχη. Μην συμμετέχεις στις «εργασίες» των 

ομάδων, όπου με το ζόρι εντάχθηκες. Εχεις δικαίωμα να 

απεργείς. 

Αυτός που «αγωνίζεται», ποτισμένος από πριν με την 

ψυχολογία της ήττας, είναι από χέρι ηττημένος. 

…They say in Harlan County 
There are no neutrals there 



You'll either be a union man 
Or a thug for J. H. Claire 

Which side are you on boys? 
Which side are you on? 

Oh workers can you stand it? 
Oh tell me how you can 
Will you be a lousy scab 
Or will you be a man? 

…Λένε ότι  στην κομητεία του Χάρλαν  
δεν   υπάρχουν ουδέτεροι εδώ.  

 Ή με   το σωματείο θα είσαι  
 ή  τσιράκι του   Μπλαίρ.  
 

Με    ποιά πλευρά είστε παιδιά  
Με ποια πλευρά είστε; 

 Ώ   εργάτες πώς το αντέχετε;    
 πέστε   μου πώς το μπορείτε;  
 Θα είστε άθλιοι απεργοσπάστες  
 ή αληθινοί   άντρες; 

Εργατικό τραγούδι των αμερικανών ανθρακωρύχων της 
δεκαετίας του ‘30 
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